KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.
Puji dan syukur penulis panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa,
karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan
penulisan Proposal Skripsi ini dengan judul “PENGARUH INOVASI PRODUK
DAN LOKASI USAHA TERHADAP DAYA SAING USAHA PADA
SENTRA UKM KERIPIK CIMAHI”.
Proposal Usulan Penelitian ini merupakan salah satu syarat kelulusan
dalam memperoleh gelar Strata I (S1) pada Program Studi Manajemen, Fakultas
Ekonomi dan Bisnis, Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Bandung.
Penulis menyadari selama penyusunan Skripsi ini, tidak sedikit bimbingan
dan bantuan dari berbagai pihak. Atas segala bimbingan dan arahan serta
dukungan, motivasi dan doa yang telah diberikan untuk penyusunan Skripsi ini,
dengan segala kerendahan hati yang tulus maka penulis juga ingin menghaturkan
terimakasih kepada :.
1. Dr. Ir. H. Eddy Suryanto Soegoto, selaku Rektor Universitas Komputer
Indonesia.
2. Prof. Dr. Hj. Dwi Kartini, S.E., Spec., Lic.,selaku Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis.
3. Dr. Raeni Dwi Santy, SE., M.Si, selaku Ketua Program Studi
Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.
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4. Ibu Tustorini Handayani, SE., M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah
memberi masukan dan arahan kepada penulis dalam pembuatan skripsi
ini.
5. Ibu Windi Novianti, SE., MM, selaku dosen penguji I
6. Bapak Muhammad Iffan, SE., MM, Selaku penguji II
7. Kedua Orang Tua tercinta yang telah mendidik, memberikan dukungan
dan do’a kepada penulis
8. Seluruh dosen pengajar UNIKOM yang telah memberikan ilmu kepada
penulis mudah-mudahan ilmu yang diajarkan bermanfaat dan menjadi
amal kebaikan.
9. Pemilik usaha dan seluruh karyawan di Sentra Industri Keripik Pedas
Setiamanah Cimahi yang telah memberi masukan kepada penulis.
10. Semua teman seperjuangan dalam mengerjakan skripsi ini, khususnya
teman-teman Mn-2 yang telah membantu dan memberi masukan dalam
pembuatan skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan
satu-persatu terima kasih atas dorongan, do’a, serta motivasi yang sangat
berharga bagi penulis.
Akhir kata penulis sampaikan bahwa ilmu yang bermanfaat akan menjadi
penolong kita diakhirat. Meski jauh dari kesempurnaan, mudah-mudahan skripsi
yang penulis susun ini dapat memberikan manfaat bagi diri penulis pada
khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Bandung, Februari 2017

Penulis,
Saputra Abadi Syam
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